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Acta de la reunió del Consell Assessor i de seguiment 

del SAIAR Bonasort 

 

Data: Dimecres,  18 de maig del 2022 
Hora: 11:30h 
Lloc: SAIAR Bonasort  
Assistents: Jordi Bruch, Montserrat Juvanteny, Elisabet Torrebadella, Ramon Fornell i 
Pilar Pujols  

 
Ordre del dia: 

1. Presentació 
2. Reglament de Règim Interior (RRI) 
3. Programa activitats 
4. Enquestes satisfacció 
5. Preus 2022 
6. Número de places actuals 
7. Personal 
8. Estat econòmic del servei (2021) 
9. Resultats memòria anual (2021) 
10. Propostes 2022 
11. Dubtes, aclariments i propostes 
 

Desenvolupament de la reunió: 
 
1.- Presentació   
La reunió del Consell Assessor i de seguiment s’inicia amb la presentació dels membres 
que en formaran part. S’expliquen els canvis de representants de les persones usuàries. 
Es designa a la Sra. Pilar Pujols i el Sr. Ramon Fornell. De representats de l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès, el Sr. Jordi Bruch, que en serà el president i la Sra. Montserrat 
Juvanteny. La Sra. Elisabet Torrebadella serà qui redactarà l’acta. 
 
S’explica que la reunió se celebra anualment, i que és un mitjà perquè les persones del 
SAIAR estiguin representades, puguin conèixer el funcionament del servei i expressar 
la seva opinió i propostes de millora.  
Es redacta una acta de la reunió que signen totes les persones participants.  
La reunió del Consell Assessor i de seguiment és anual, però degut a la situació de la 
pandèmia per COVID els dos últims anys no s’ha pogut dur a terme.  
 
2.- Reglament de Règim Interior 
El Reglament de Règim Interior, és la normativa que regula el Servei. No s’ha produït 
canvis en aquesta normativa en els darrers dos anys. 
Una persona pregunta quan es va obrir el servei, i s’explica que va ser el juny del 2008, 
que properament farà 14 anys. 
 
 
3.-  Activitats 
S’estan recuperant gradualment les activitats que es realitzaven abans de l’aparició del 
COVID19 (activitats en grups més reduïts, sortides, ...), i que es van veure canviades o 
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reduïdes degut a les restriccions. Pel que fa a les mesures de prevenció/seguretat es 
manté la mascareta als espais interiors del centre, i la ventilació i desinfecció de mans. 
I també es manté el seguiment de casos per part del departament. 
El juny està previst una activitat amb els infants de l’escola bressol, i també una trobada 
amb persones de la residència.  
 
Es recorda que fins a l’abril es va treballar en grups desdoblats (sense contacte entre 
ells), mesures de protecció (mascareta, distancia, desinfecció materials i espais, 
ventilació), etc.  
 
 
4.-  Enquestes de satisfacció 
Entre novembre i desembre del 2021 es varen entregar les enquestes de satisfacció a 
les famílies.  
Els resultats son similars als d’anys anteriors.  
És rellevant que les famílies valorin la funció de socialització que fa el centre. 
De mitjana, la satisfacció de les persones amb el servei és de 8.8 sobre 10. 
Majoritàriament les valoracions del servei, professionals i activitats son positives. 
Pel que fa a les propostes de millora, va sortir les dificultats d’aparcament, i la calefacció 
(referit a tenir més temperatura) 
S’explica que el tema de la calefacció podria ser degut a l’increment de la ventilació. Les 
persones usuàries comenten que no han tingut la sensació de tenir fred. 
 
 
5.-Preus 2022 
S’han mantingut els preus aprovats el gener del 2020 
 

- Tallers terapèutics mig dia ................................................................ 67,00€/mes 
- Tallers terapèutics dia sencer ........................................................ 111,50 €/mes 
- Un dia esporàdic ............................................................................... 12,50 €/dia 
- Un dia esporàdic usuaris mig dia ......................................................... 6,30 €/dia 

 
- Dinar  (per persones que venen als tallers) ....................................... 5,70 Euros 
- Dinar (per persones que no venen als tallers) ........................................ 7 Euros 

 
- Podologia ............................................................................................. 22 Euros 
- Fisioteràpia (hores fora del servei de tallers) ........................................ 18 Euros 
- Bugaderia ............................................................................................... 6 Euros 
- Dutxa (per persones que no venen als tallers) ....................................... 5 Euros 

 
 
6.- Places actuals 
Es parla de les places actuals del servei. Aquest mes assisteixen al centre 19 persones 
i està previst que durant el maig es reincorpori també una persona que estava en baixa 
temporal.  
Amb la reincorporació d’aquesta persona, hi haurà 14 persones usuàries al grup de matí 
i 8 persones al grup de tarda. I estarien ocupades 11,5 places. 
Hi ha algunes persones que venen 2 o 3 dies a la setmana. 
 
Una persona comenta que el grup no és molt nombrós. Se li explica que el total de 
places del centre son 14, i que els matins si venen totes les persones el grup ja està ple.  
 
7.- Personal 
No s’ha produït canvis en la plantilla de personal del centre. Durant el 2021, a l’estiu es 
va agafar una persona de suport per cobrir les vacances de les treballadores (a través 
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d’una borsa de treball de l’Ajuntament), perquè el centre no tanca a l’estiu. I també una 
setmana per cobrir una baixa. 
 
La regidora informa que es tornarà a contractar aquest estiu per cobrir les vacances, si 
la persona té disponibilitat.  
 
S’informa que aquesta setmana ala fisioterapeuta no podrà donar el servei perquè té 
COVID.  
 
8.- Estat econòmic del servei 
 
S’expliquen quins han estat els costos del centre el 2021. 
 
Les despeses es corresponen als sous de les treballadores, i a la despesa corrent 
(Servei fisioteràpia, càtering, manteniment, ...) 

 
 
Total d’ingressos és l’aportació dels usuaris i la subvenció de la generalitat. 

 
Els representants polítics expliquen que la generalitat fa una aportació, que les persones 
usuàries també fan un pagament i que aquest any l’Ajuntament hi acabat aportant els 
26.000€ perquè el servei funcioni.  
 
Dins de les despeses s’inclouen: reparacions, electricitat, aigua, calefacció, servei de 
neteja, servei de fisioteràpia, etc.  
 
9.- Resultats memòria anual funcionament 
Es fa un resum dels resultats del 2021: 
Al servei hi varen assistir 20 persones usuàries. 6 persones van ser noves altes i 3 van 
cursar baixa.  
Igual que els anys anteriors, predomina l’assistència de dones. I la majoria son de Prats 
de Lluçanès (però també van assistir persones d’Olost, Sant Bartomeu i Sant Feliu 
Sasserra). I actualment també de la Torre d’Oristà.  
 
 
10.- Propostes 2022 
De cara al 2022, es volen anar recuperant les activitats prèvies a la pandèmia (com les 
activitats intergeneracionals i amb altres col·lectius, I també la proposta de menjador 
comunitari a les sala de l’U d’octubre (que també va quedar aturat per la pandèmia). I 
una millora del pati. I que les persones participin més del funcionament del centre i plans 
de treball.  
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11.-Dubtes, aclariments i propostes de millora 
A la part final de la reunió, es dona l’oportunitat de resoldre dubtes o fer propostes. No 
hi ha més propostes. 
. 

 

Prats de Lluçanès, 19 de maig del 2022 

 

Ha redactat l'acta: Elisabet Torrebadella Escrigas 


